Školníček
3.

Pozdě, ale přece :-).

V prosinci 2020 jsme vyhlásili vítěze soutěže
Proměny přírody. Na prvním místě se
umístil Vojta ze třetí třídy, na druhém místě
Emilka ze čtvrté třídy a na třetím místě
Vašek ze druhé třídy.

Podtitul našeho třetího čísla, je
"Pozdě, ale přece...".
To samé se váže ke sněhové nadílce, která se v naší
vísce ukázala několik týdnů po Vánocích. O svátcích
by to mělo sice jiné kouzlo, ale to, že děti sníh
potěšil, bylo patrné z ohromné záplavy sněhuláků,
kteří se nám postupně dobývali do naší e-mailové
schránky. Jací to byli krasavci se můžete přesvědčit
sami :-).
Až se všichni potkáme ve škole, tak naše umělce
čeká sladká odměna .

♥

Tuhé mrazy ... čas na knihu !
Když už nám mráz zalézá pod nehty a sníh už nám
trošku leze na nervy, není nic lepšího než vzít do ruky
dobrou knížku. My tu máme tip na čtení jak pro holky,
tak pro kluky.
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Další zajímavá kniha, která vypráví o třináctileté
Klaudii, která se přestěhovala s maminkou z malého
městečka do Prahy, a to téměř na konci školního
roku. Čeká ji plno práce, od zvyknutí si na nový byt,
najít si nové kamarády, nenechat se nachytat
učitelkou českého jazyka na podmětu a přísudku.
Zkrátka nemá to vůbec lehké. Klaudie nikdy
nepoznala svého tatínka, a proto je překvapená,
když se vlastně úplnou náhodou dozví, že přednáší
na univerzitě, která je docela blízko. S novou
kamarádkou Maruškou podstoupí tajnou akci, kdy
se jako děvčata na hlídání dostanou k Maruščiným
nevlastním sourozencům a Maruška má tak
možnost být jim nablízku.

Sama Klaudie řeší život i své maminky, která je
hodně tvrdohlavá a má na život jiný pohled než
většina maminek, což není vždy úplné plus pro
samotnou Klaudii. I když si někdy nerozumí, mají
spolu krásný vztah a s životními překážkami si umí
báječně poradit. Klaudie má ještě babičku, což je
maminka její maminky a někdy se nestačí divit, jak
moc jsou odlišné. Získá tedy Klaudie celou rodinu,
po které vlastně odjakživa touží? Uvědomí si
maminka, že co je dobré pro ni, nemusí být dobré
pro Klaudii? Přečti si knihu a dozvíš se, jak to
dopadlo.
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Manolito je chlapec, který žije v madridské čtvrti
Carabanchel se svými rodiči, dědečkem Nicolásem a
bratrem, kterému říká Blbeček. Manolitovo příjmení
je Morano, ale protože nosí brýle, všichni mu říkají
Brejloun. Pro Manolita je tato přezdívka velmi
důležitá. Je na ni patřičně hrdý, protože má pocit, že
kdo nemá přezdívku, jako by ani nebyl. Manolito
prožívá příběhy se svou rodinou a kamarády
Ušatcem a Džikádem. Důležitou postavou příběhu je
dědeček Nicolás, který Manolitovi ukazuje, že se nic
nemá brát příliš vážně a člověk se má v životě bavit a
ne se zbytečně trápit.

DISTANČNÍ VÝUKA
peklo nebo pohoda?
Koronavirus nám zabouchl dveře od školy a my se
tak musíme učit z domova. Každý z nás se s tím
srovnává jinak a je dobré vědět, že se máte vždycky
na koho obrátit, když se necítíte dobře. Máme na
mysli, když vás přepadá nevysvětlitelný smutek a vy
si s ním nevíte rady. Je zcela normální, že se nám
stýská po kamarádech. Někdy si dokonce říkáme,
že bychom raději psali test ve škole než doma u
počítače.
Distanční výuka je náročná pro vás děti, vaše
rodiče, ale také i pro vaše učitele a učitelky. Nyní
platí víc než kdy jindy, že si musíme pomáhat.
Jak zvládat distanční výuku? Být připraven. To, že se
učíme přes počítače, to neznamená, že se
nemusíte odpoledne učit. Naopak, nyní byste si
měli práci rozvrhnout. Mít jasný plán, kdy se budete
učit, kdy si budete hrát. Mít čas na dobrou knížku,
ale také příjemnou procházku. Věci na dopolední
vyučování si připravte vždy večer.

Mějte všechny pomůcky po ruce, od pravítka až po
ten správný sešit. Přihlašujte se na výuku včas,
zapněte si kameru a mikrofon, abyste se mohli s
panem učitelem nebo paní učitelkou pozdravit.
Vnímejte online učebnu jako běžnou třídu. I tam si
vidíme vzájemně do obličeje.
Po výuce se pořádně protáhněte. Udělejte si malý
trénink, aby vaše tělo úplně nezapomnělo, co je to
vlastně pohyb.
Mluvte se svými rodiči o tom, co jste se ten den
dozvěděli nového, jakou látku právě probíráte.
To je ze všeho nejdůležitější, mluvit. Vědět o sobě
vzájemně co nejvíce. Vaši rodiče určitě řeší plno
věcí, ale potřebují mít přehled o tom, jak se vám ve
škole daří i když je škola nyní součástí vašeho
společného domova.
V neposlední řadě nezapomeňte zavolat
kamarádovi nebo kamarádce. Zatím není ideální
stav na to, abychom se potkávali a podnikali
společně zábavné věci, ale věříme, že se to už brzy
změní. Možná by to chtělo návrat do školy, kam by
se chodilo třeba až na devátou hodinu a končilo se
ve dvanáct :-).

Velká výtvarná soutěž

Vyhlašujeme soutěž o nejzdařilejší podobu
Coviďáka !!!
Jak myslíš, že vypadá virus, který nám tolik změnil
život?
Své obrázky posílejte na adresu
skolnicek@zstuchomerice.cz do 28.2.2021
Moc se na vaše obrázky těšíme. Odměna jistá !! :-)

Zdravá výživa podle žáčků 2.třídy
Inspirace na víkend:
sobota:

Snídaně: jablko, krajíc chleba s máslem a sýrem,
čaj
Dopolední svačina: rajče, banán, chleba s
lučinou, voda
Oběd: kuřecí steak, džus, osolený chleba,
těstoviny
Odpolední svačina: chleba s máslem, džus s
vodou, okurka
Večeře: polévka nudlová, čaj, džus + voda, noky

neděle:

Snídaně: čaj, krajíc chleba s žervé, okurka
Dopolední svačina: jablko, 2x voda, rohlík se
sýrem, jogurt
Oběd: rýže, ryba, voda s citronem, vývar
Odpolední svačina: chleba se sýrem, jahoda,
hlávkový salát, džus
Večeře: chleba s masovou pomazánkou, rajče,
voda

školní vtipy :
Pepíček říká svému učiteli:
"Nechci Vás strašit, pane učiteli, ale
tatínek říkal, že když nebudu nosit lepší
známky, tak někdo dostane výprask."
Modlí se Honzík k bohu:
"Pane bože , dej, aby byl Madrid hlavním
městem Belgie!"
Slyší to tatínek a diví se: "A pročpak?"
"Protože jsem to dnes napsal do
písemného testu."
Paní učitelka říká dětem, aby vymyslely
větu se slovem pakliže.
Vyvolá Aničku: "Květiny se musí hodně
zalévat, pakliže je hodně sucho!"
"Výborně!"
Vyvolá Pepíčka: "Jeli jsme na hory vlakem,
vlak cuknul a na tatínka spadl batoh a pak
lyže!"
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Den svatého Valentýna se slaví zejména v
anglosaských zemích 14. února.
Legenda praví, že kněz Valentýn oddával
zamilované i přes přísný zákaz císaře. Claudius II.
zakazoval vojákům svatb, protože se bál, že by mu
zběhli z vojny. Za tento přečin, byl právě 14.2.
laskavý kněz Valentýn, popraven.
Jiná legenda zase říká, že je tento svátek odvozen
od svátku Lupercalia, který se slavil ve starověkém
Římě. V předvečer tohoto dne byly do „urny lásky“
vloženy lístečky se jmény dívek. Každý mladý muž
potom tahal lísteček a dívka, jejíž jméno si vytáhl,
se měla stát jeho „miláčkem“ v následujícím roce.

Milé děti, třetí číslo Školníčku se dostalo na svou
poslední stránku. Přejeme vám, hlavně zdraví,
pohodové jarní prázdniny a těšíme se na vaše
obrázky Coviďáka :-).
Z prázdnin nám klidně můžete poslat fotky.
Můžete vymyslet nějaký příběh nebo třeba
básničku a my je rádi zveřejníme.
Vaše příspěvky posílejte na tuto adresu:
skolnicek@zstuchomerice.cz

